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Donald Trump 8 Kasım 2016 tarihinde sürpriz 
bir şekilde ABD’nin 45. başkanı seçildi. O güne 
kadar kamuoyu yoklamaları çok büyük oranda 
seçimleri eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 

kazanacağını öngörüyordu. Seçim sonuçlarının açıklanma-
sından itibaren bu şaşırtıcı sonuçlarla ilgili çok sayıda araş-
tırma yapıldı. Bunun yanında Trump’ın karakteri, siyaset 
yapma biçimi ve kendine has usullerle yürüttüğü seçim kam-
panyasının zaferindeki rolü Amerikan politikasının geleceği 
konusunda farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Görevi devralmasından bu yana Başkan Trump iç politi-
kada başta Rusya soruşturması, protestolar ve Kongre ile 
ilişkileri olmak üzere birçok meselede kendini bir darbo-
ğazın içinde buldu. Bunun yanında kampanya sürecinde-
ki katkılarıyla seçimleri kazanmasında büyük rol oynayan 
Steve Bannon’un başını çektiği ideolog grup ile halihazır-
da yollarını ayırmış görünüyor. Bu süreçte asker köken-
li isimler Beyaz Saray ile birlikte dış politika ve güvenlik 
politikalarında önemli noktalara getirildiler. Dış politi-
kada ise Trump dikkatini Kuzey Kore ile İran meselesine 
yoğunlaştırırken Çin ile ilişkiler, uluslararası teşkilatlar ile 
angajmanlar ve son olarak Kudüs meselesi en çok tartışma 
yaratan unsurlar arasında yer aldı.
Trump’ın Bir Yılı tüm bu hususların muhasebesini içeren 
bütünlüklü bir okuma çabasını içeriyor.
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TAKDİM
8 Kasım 2016 Salı günü New York emlak patronu ve televizyon 

fenomeni Donald John Trump ABD’nin 45. başkanı seçildi. Bu 
sonucu aslında hiç kimse beklemiyordu. Seçim gününe kadar ka-
muoyu yoklamaları çok büyük oranda seçimleri eski Dışişleri Baka-
nı Hillary Clinton’ın kazanacağını öngörüyordu. Bununla birlikte 
seçim günü yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçi Parti’nin başkan 
adayı Trump oy verme ve sayma sistemlerinde son anda Clinton ta-
raftarlarınca bazı uygunsuz işlemler yapılacağını söylüyor ve seçimi 
kaybetmesi durumunda sonuçları kabul etmeyeceğinin işaretlerini 
veriyordu. Ancak sandıkların açılmasını müteakiben Demokrat 
Parti adayı için şok edici sonuçlar gelmeye başladı. Özellikle par-
tinin en sadık seçmen kitlesini oluşturan Wisconsin ve Michigan 
gibi eyaletlerde Cumhuriyetçi Parti adayı Trump ilk saatlerden iti-
baren öne geçmeye başlamıştı. Gece yarısına yaklaşıldığı saatlerde 
sonuçlar az çok belli oldu. ABD’de pek çok insanı şaşırtan bir so-
nuçla Donald Trump 45. ABD başkanı seçildi. Tıpkı Al Gore-Bush 
yarışında olduğu gibi bu seçimlerde de başkan delege çoğunluğu 
ile seçilirken (304-227) genel oylarda Hillary Clinton Trump’tan 
yaklaşık üç milyon daha fazla oy aldı. 

Seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren bu şaşırtıcı se-
çim sonuçlarıyla ilgili yüzlerce değerlendirme yapıldı. İlk etapta 
kamuoyu araştırma şirketleri bu kadar büyük bir yanılma payını 
haftalarca hem müşterilerine hem de halka açıklamaya çalıştı. Ol-
dukça kutuplaşmış kabul edilen ve oy geçişliliklerinin az olaca-
ğı tahmininde bulunulan seçmen kitlesinin kilit bir kısmının oy 
verme davranışında gösterdiği değişiklik sonrasında daha detaylı 
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çalışmalara konu oldu. Bir yandan sosyologlar özellikle ABD’nin 
iç bölgelerinde beyaz orta ve alt sınıf sosyolojisi, politik eğilimleri 
ve sorunlarına dair son birkaç senedir yapılan ancak ilgi görme-
yen çalışmaları yeniden ortaya çıkarırken öte yandan farklı araş-
tırmacılar da Trump’ın seçim zaferini Batı Avrupa’da genel olarak 
yükseliş trendinde olan popülist aşırı dalganın parçası olarak ele 
alan daha kapsamlı çalışmalara yöneldi. Bu sonucun ne kadarının 
lokal dinamikler ve ne kadarının küresel dalgadan kaynaklandığı 
ise hala sorulmaya devam ediyor. 

Trump’ın karakteri, siyaset ve kampanya yapış biçiminin bu 
seçim zaferindeki rolü ise bambaşka bir tartışmayı beraberinde ge-
tirdi. Siyasi olarak doğruculuk ve mevcut etik standartların hiçe 
sayılması bu noktada Amerikan politikasının geleceği konusunda 
farklı bir tartışmayı ateşledi. Seçimlerin sonuçlarının açıklanmasını 
müteakiben Demokrat Parti içinde bu sonuçlar ile ilgili hesaplaşma 
halen tam olarak yapılamadı. Şimdiye kadar kaybedilen geleneksel 
Demokrat eyaletler ve burada yaşanan değişimin sebebinden çok 
Rusya’nın seçime müdahalesi ve bununla ilgili iddialar gündeme 
getirildi. Trump’ın seçimi kazanmasından hemen sonra başlatılan 
soruşturmalar seçimler konusunda Demokrat Parti içindeki hesap-
laşmayı da bir oranda geciktirmiş oldu. Daha sonrasında FBI eski 
direktörü Robert Mueller’in özel yetkili soruşturmacı olarak atandı-
ğı bu soruşturma Trump’ın ilk senesinde en çok tartışılan meseleler 
arasında yer aldı. Bunun yanında Demokrat Parti ve daha sonra 
yazdığı kitapta Hillary Clinton özellikle FBI Başkanı Comey’nin 
seçimlerden çok kısa bir süre önce kendi mailleri ile ilgili Kongreye 
gönderdiği mektubu kampanyalarını en fazla yaralayan unsur ola-
rak ortaya koydu.1 

Neden Trump’ın kazandığı sorusuna önümüzdeki dönem deği-
şik cevaplar verilecek ve bu konudaki çalışmalar Amerikan iç poli-

1 Hillary Clinton, What Happened, (Simon&Schuster, New York: 2017).

TAKDİM
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tikası ve sosyolojisi ile ilgili farklı tartışmaları da beraberinde getire-
cek. Kendisini alternatif sağ olarak adlandıran grupların Trump’ın 
seçimindeki rolü ve bundan sonra Amerikan toplumuna yapacağı 
etki, mevcut siyasal kutuplaşmanın alacağı şekil ve Trump’ın siyaset 
yapış biçimi bu tartışmaların sadece küçük bir kısmını oluşturacak. 
Elinizdeki kitapta Trump’ın seçimi kazanmasından hemen sonra 
başlayan süreci, bir yıllık dönemde izlediği iç ve dış politikaları ve 
geçiş dönemi ile birlikte kendi A takımını oluşturma sürecinde ya-
şadığı iniş çıkışları sunduk.

Prof. Dr. Burhanettin Duran
SETA Vakfı Genel Koordinatörü





BİR TRUMP’IN 
BAŞKANLIĞA 
GEÇİŞ DÖNEMİ





GEÇİŞ DÖNEMİ YA DA DEVİR TESLİM SÜRECİ
Trump’ın başkan seçilmesi ABD’de Başkan Barack Oba-

ma liderliğindeki sekiz yıllık Demokrat Parti dönemini bitirdi. 
Trump başkanlık görevini bir önceki yönetimden devralana ka-
dar kendinden önceki tüm başkanların yapmış olduğu gibi bir 
geçiş dönemi ekibi kurdu. 1963 yılında yürürlüğe girmiş olan 
Amerikan Başkanlık Yasası’na göre yürütme gücünün el değiştir-
mesi sürecinde görev süresi bitecek olan başkan ile yeni seçilen 
başkanın seçimi ve resmen işe başlama tarihi arasındaki dönemde 
iletişim halinde hareket etmesi gerekiyor.2 Bu dönem içerisinde 
bir yandan yeni başkan kendi ekibini oluştururken diğer yandan 
da devir teslim süreci gerçekleşiyor. Geleneksel politik geçiş sü-
reçlerinde yeni seçilen başkanın geçiş dönemi ekibinin dört ana 
görevi bulunuyor:

Kurumların Gözden Geçirilmesi: Yeni yönetim için gerekli ve 
önemli olabilecek bütün ana departman ve kurumların rolleri ve 
sorumlulukları hakkında bilgi toplamak

Mülakatlar: Seçilmesi gereken 4 bin kadar yönetici pozis-
yonu için uygun olabilecek tecrübeli personellerle görüşmek 
(Seçilen kişilerden binden fazlasının Senato tarafından da onay-
lanması gerekir.)

Operasyonlar: İnsan kaynakları işleri, hukuki işler, iletişim iş-
leri, Kongre ile ilişkiler ve yeni seçilen başkana destek gibi geçiş 
dönemindeki yönetimsel işlerle ilgilenmek

2 “Presidential Transition Act of 1963”, US General Services Administration, 
https://www.gsa.gov/governmentwide-initiatives/presidential-transition/legislative-
overview/presidential-transition-act-of-1963, (Erişim tarihi: 25 Eylül 2017).
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Politika: Yeni seçilen başkan tarafından öncelik verilecek po-
litikaları belirlemek, bu politikaların uygulanabilmesi için gerekli 
zemini hazırlamak3

Bu süreç yeni seçilen başkana önemli bir zaman avantajı kazan-
dırmasının yanında kendi siyasi mutfağını oluşturabilmesi için bir 
fırsat tanır. Bu süreç içerisinde A takımı ve kabine belirlenirken baş-
kan Beyaz Saray’da beraber çalışacağı bazı isimlere de iş tekliflerini 
sunar. Genel beklenti üst düzey atamaların birçoğunun bu süreçte 
tamamlanması ve daha önce devlet tecrübesi olmayan atanmışların 
da bu süreç içerisinde bürokratik işleyiş konusunda bir oryantas-
yondan geçmiş olmasıdır.

Seçimin öncesinde Donald Trump, New Jersey Valisi Chris Ch-
ristie’yi geçiş ekibinin yöneticisi olarak atadı. Vali Christie’nin bu 
göreve Trump’ın başkan adaylığının henüz başlarında verdiği des-
tekten dolayı seçildiği ve Trump’ın bakanlar kurulunda da yer alabi-
leceği konuşuldu.4 Christie’nin adı bu süreçte özellikle İç Güvenlik 
Bakanlığı için geçti. Christie başkan adayı olduğu zaman zarfında 
özellikle ABD’yi ziyaret edenlerin İç Güvenlik Bakanlığı tarafından 
takibi konusunda oldukça “ilginç” fikirler ortaya koymuştu. Ancak 
beklenen olmadı ve verdiği çok sesli ve ısrarlı desteğe rağmen Vali 
Christie kabinede yer almadı. Bunun en önemli sebepleri arasında 
Christie’nin adının karıştığı bir skandalın New Jersey’de bir süredir 
gündemde olması bulunuyordu. Seçimi kazanmasından sadece bir-
kaç gün sonra seçilmiş Başkan Trump geçiş ekibinde kapsamlı bir 
değişime gitti ve Christie’yi de görevden aldı.5

Bu karar birçokları tarafından büyük bir sürpriz olarak kabul 
edildi. Vali Christie’nin görevden alınmasının ardından onunla 

3 Presidential Transition Guide, 2. Baskı, (Center for Presidential Transitions, Wash-
ington: 2016), http://presidentialtransition.org/timeline, (Erişim tarihi: 25 Eylül 2017).

4 Ben Kamisar, “Christie to Lead Trump White House Transition Team”, The Hill, 
9 Mayıs 2016.

5 Robert Costa, Philip Rucker ve Elise Viebeck, “Pence Replaces Christie as Leader 
of Trump Transition Effort”, The Washington Post, 11 Kasım 2016.
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ilişkisi olan Christie’nin özel kalem müdürü Richard Bagger ve 
eski hukuk partneri ile geçiş döneminin genel danışmanların-
dan William Palatucci gibi isimler de görevlerinden alındı. Bu 
süreçte Christie’nin görevine neden son verildiği ile ilgili birçok 
spekülasyon yapıldı. Bunların içinde Jared Kushner ile Chris 
Christie arasındaki soğukluktan Christie’nin Bridgegate skan-
dalı yüzünden başının dertte olması gibi nedenler bulunuyor-
du. En çok dile getirilen nedenler arasında ise Christie’nin geçiş 
dönemini başarılı bir şekilde yönetmemesi, Beyaz Saray’da bazı 
kilit pozisyonlar için Trump’ın beğenmediği isimleri önermesi ve 
atama sürecinin oldukça yavaş ilerlemesi gösterildi. Kamuoyun-
ca seçimi kazanması beklenmeyen Donald Trump’ın geçiş ekibi 
de bu süreç için yeterince hazırlıklı değildi. Christie bu dönemde 
kendisinden beklenen geçiş altyapısı ve insan kaynakları çalışma-
larını tamamlayamamıştı.6

Pence yapılan birçok işi hiçe sayarak Christie döneminden ka-
lan personelin kafasının karışmasına neden oldu. Geçiş dönemi eki-
bindeki çalkalanmaya dair ekip üyesi bir kişi Politico dergisine şöyle 
açıklama yapmıştı: 

Kapıdan içeri birçok yeni insan giriyor. Eminim ki bu ki-
şilerin güvenlik kontrolleri ve sabıka kaydı kontrolleri ile 
başları dönmüş durumda; bu kişiler kampanya döneminin 
tasasız ve rahat dünyasından hükümet kurma aşamasına 
geçiyorlar. Ki bu diğerinden farklı bir dönem.7 

Aslında bu durum birçok başkanlık geçiş döneminde yaşan-
mış düşük yoğunluklu bir kriz ve telaş dönemiydi. Buna Trump’ın 
Cumhuriyetçi Parti adayı olmasından hemen sonra belli başlı Cum-

6 Hunter Walker, “How Christie Lost His Spot on the Trump Transition Team”, 
Yahoo, 21 Kasım 2016, https://www.yahoo.com/news/how-christie-lost-his-spot-on-
the-trump-transition-team-011904121.html, (Erişim tarihi: 15 Ekim 2017).

7 Andrew Restuccia ve Nancy Cook, “Trump Advisors Steamroll Christie’s Transi-
tion”, Politico, 15 Kasım 2016.
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huriyetçi siyasi elitin “Trump ile asla” mealinde açık mektuplar8 
yayımlamaları ile başkan seçilmesi durumunda Trump’ın yapacağı 
hiçbir iş teklifini kabul etmeyeceklerini açıklamış olmaları ve buna 
geçiş dönemi takımının mülakatlar sırasındaki tavrı9 da eklenince 
süreç içerisinde kriz büyüdü. Görev devir tesliminden sonra açılan 
soruşturmaların bir kısmında da aslında bu geçiş döneminde yapı-
lan görüşme ve faaliyetler mercek altına alınıyor. Bu konuda iyi bir 
sınav verilmediği noktasında yaygın bir kanaat bulunuyor.

Başkan Trump bu süreçte aile üyelerinden de destek alabilmek 
için üç büyük çocuğu Eric, Donald Jr. ve Ivanka Trump ile dama-
dı Jared Kushner’ı geçiş dönemi ekibinde Yürütme Komitesi po-
zisyonuna getirdi. Bu atamalar kafalarda soru işaretleri oluşturdu. 
Özellikle Trump şirketlerinin yönetiminden de sorumlu olan ço-
cuklarının devlet yönetimi ile şirket işlerini karıştırma ihtimalleri 
ve çıkar çatışması potansiyeli ciddi hukuki tartışmalara yol açtı.10 
Geçiş ekibindeki diğer birçok dikkat çekici isim de hala görevdey-
di. Bunlardan bazıları oldukça tartışmalı isimlerdi. Mesela Breit-
bart adlı web sitesinin kurucusu, Trump’ın kampanya yöneticisi 
ve baş stratejisti olan Steve Bannon Amerikan kamuoyunda yo-
ğun bir şekilde tartışmalara konu oldu. Hem Breitbart’ın yayın 
politikası hem de Bannon’ın özellikle antisemitizmle suçlanması 
bu dönemde sıklıkla gündeme geldi. Hatta atamayı takip eden 
günlerde Senato üyelerinden bu kararın yeniden düşünülmesi yo-
lunda çağrılar da yapıldı. Bunun yanında Goldman Sachs’ın eski 
ortaklarından ve Trump döneminde hazine bakanlığına getirilecek 

8 “Open Letter on Donald Trump from Gop National Security Leaders”, War on 
the Rocks, 2 Mart 2016, https://warontherocks.com/2016/03/open-letter-on-donald-
trump-from-gop-national-security-leaders, (Erişim tarihi: 10 Ekim 2017).

9 Eliot A. Cohen, “I Told Conservatives to Work for Trump. One Talk with His 
Team Changed My Mind”, The Washington Post, 15 Kasım 2016.

10 Noah Bierman ve Michael A. Memoli, “Trump Replaces Christie with Pence as 
Head of Transition Team Amid Bumpy First Steps to the White House”, Los Angeles 
Times, 11 Kasım 2016.
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olan Steven Mnuchin, Trump resmi olarak başkanlık koltuğuna 
oturduktan sonra bir süre özel kalemliğini yürüten Cumhuriyetçi 
Ulusal Komite’nin (RNC) Başkanı Reince Priebus ve Hedge Fund 
Direktörü olup sadece on gün boyunca Başkan Trump’ın iletişim 
direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci de bu süreçte geçiş 
ekibinin önde gelen isimleri arasında yer aldı.11

Başkan Trump’ın ulusal güvenlik konusundaki geçiş ekibinin 
gündeme gelen üyeleri arasında ise Kaliforniya’dan Kongre üye-
si olan Devin Nunes (aynı zamanda Temsilciler Meclisi İstihba-
rat Komitesi kıdemli üyesi), eski Temsilciler Meclisi İstihbarat 
Komitesi Başkanı Peter Hoekstra ve eski ABD Başkanı Reagan 
döneminde Pentagon’da görev alan ve oldukça aşırı Müslüman 
karşıtı fikirleri ile tanınan Frank Gaffney bulunuyordu.12 Başkan-
lık Personel Ofisi Sorumluluğu ise Johnny DeStefano’ya verildi. 
Bu görevle DeStefano Başkan Trump yönetiminin üst düzey po-
zisyonlardaki personel alımından sorumlu oldu. DeStefano’nun 
atanması Trump’ın Washington’da yıllardır hüküm süren bazı 
grupları elimine edeceği şeklinde söz vererek oy aldığı aşırı sağcı 
destekçileri arasında endişe yarattı.13 Bu isim Trump’ın Washing-
ton’daki siyasi elitlere karşı olan söylemi ile uyguladığı politikalar 
arasında açılan makası göstermesi açısından oldukça önemliydi. 
Dolayısıyla Tea Party gibi grupların bu isme tepkisi uzun bir süre 
devam etti.14

11 Glenn Thrush ve Louis Nelson, “Pence to Take over Trump’s Transition Effort 
from Christie”, Politico, 11 Kasım 2016.

12 Julila Hirschfeld Davis, Mark Mazzetti ve Maggie Haberman, “Firings and Discord 
Put Trump Transition Team in a State of Disarray”, The New York Times, 15 Kasım 2016. 

13 Lisa Rein, “This Beltway Insider is in Charge of Hiring for the Trump Administration. 
It’s Taking a While”, The Washington Post, 19 Nisan 2017.

14 “DeStefano Blocks pro-Trump Candidates from Joining White House”, Tea Part, 
19 Mayıs 2017, https://www.teaparty.org/w-h-head-personnel-purge-trump-support-
ers-staff-may-22-237624, (Erişim tarihi: 10 Ekim 2017).
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İNSAN KAYNAĞI PROBLEMİ  
VE ATAMALARIN GECİKMESİ

Trump yönetimi resmi olarak başkanlık ofisine yerleştikten 
sonra yönetimin üst kademelerine getirilecek kişileri bulma ko-
nusunda birçok zorlukla karşılaştı. Trump’ın göreve başlama töre-
ninden aylar sonra DeStefano, Trump yönetiminin çalışanlarının 
belirlenmesinin gerekenden çok daha yavaş ilerlediğini açıkladı. 
DeStefano konuyla ilgili Washington Post gazetesi ile yaptığı röpor-
tajda şunları dile getirdi:

Trump’ın kampanyası sırasında fazla sayıda kampanya ça-
lışanı yoktu... Bu yönetim iş bulmayı bekleyen binlerce ki-
şiyle iktidara gelen bir Cumhuriyetçi yönetim değil.15 

DeStefano hangi görevlinin nereye atanacağı ile ilgili adımlar-
dan dolayı endişeli görünmezken herkes aynı fikirde değildi. Bunun 
nedenleri arasında kısmen bakanlık kurumlarının iyi bir şekilde ça-
lışmıyor oluşu kısmen de önemli görevlilerin atanması sonrasında 
Senato onay sürecinden geçmesi gerekliliği bulunuyordu. Araların-
da İçişleri Bakanı Ryan Zinke ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı 
Tom Price’ın da olduğu bazı üst düzey isimler göreve geliş sürecinde 
yaşadığı hayal kırıklığını saklayamamıştır.16 İlk yüz gününde (yeni 
hükümetlerin katettiği mesafeyi değerlendirmek için genel bir öl-
çüt olarak kullanılır) Başkan Trump sadece 26 üst düzey yetkilinin 
atamasını onaylatmış, yaklaşık 530 pozisyon ise belirsiz bir şekilde 
Senato onayını bekler durumda kalmıştı.17

Medyaya göre Başkan Trump işe alım süreciyle fazlaca meşgul 
olmuş, her hafta bir cilt dolusu isim toplamış ve her bir ismin kişi-
sel olarak atamaya müsait olup olmadığını belirlemiştir. Başkan du-

15 Rein, “This Beltway Insider is in Charge of Hiring for the Trump Administration. 
It’s Taking a While”. 

16 Lisa Rein, “Slow Pace of Trump Nominations Leaves Cabinet Agencies ‘Stuck’ in 
Staffing Limbo”, The Washington Post, 25 Nisan 2017. 

17 Rein, “Slow Pace of Trump Nominations Leaves Cabinet Agencies ‘Stuck’ in 
Staffing Limbo”.
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Donald Trump 8 Kasım 2016 tarihinde sürpriz 
bir şekilde ABD’nin 45. başkanı seçildi. O güne 
kadar kamuoyu yoklamaları çok büyük oranda 
seçimleri eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 

kazanacağını öngörüyordu. Seçim sonuçlarının açıklanma-
sından itibaren bu şaşırtıcı sonuçlarla ilgili çok sayıda araş-
tırma yapıldı. Bunun yanında Trump’ın karakteri, siyaset 
yapma biçimi ve kendine has usullerle yürüttüğü seçim kam-
panyasının zaferindeki rolü Amerikan politikasının geleceği 
konusunda farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Görevi devralmasından bu yana Başkan Trump iç politi-
kada başta Rusya soruşturması, protestolar ve Kongre ile 
ilişkileri olmak üzere birçok meselede kendini bir darbo-
ğazın içinde buldu. Bunun yanında kampanya sürecinde-
ki katkılarıyla seçimleri kazanmasında büyük rol oynayan 
Steve Bannon’un başını çektiği ideolog grup ile halihazır-
da yollarını ayırmış görünüyor. Bu süreçte asker köken-
li isimler Beyaz Saray ile birlikte dış politika ve güvenlik 
politikalarında önemli noktalara getirildiler. Dış politi-
kada ise Trump dikkatini Kuzey Kore ile İran meselesine 
yoğunlaştırırken Çin ile ilişkiler, uluslararası teşkilatlar ile 
angajmanlar ve son olarak Kudüs meselesi en çok tartışma 
yaratan unsurlar arasında yer aldı.
Trump’ın Bir Yılı tüm bu hususların muhasebesini içeren 
bütünlüklü bir okuma çabasını içeriyor.

9 789752 459465
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